Programmeereenheid met aanraakscherm voot HRV Q Plus

aura-tTM (B)

Kenmerken en voordelen
ÆÆ Eenvoudige gebruikersvriendelijke interface
ÆÆ Compact, strak ontwerp
ÆÆ Real time inbedrijfstelling van ventilator voor
alle snelheden
ÆÆ Filtervervangingsmelder/-indicator
ÆÆ Instelling van interne vochtigheidsdrempel
ÆÆ Instelling van boostoverschrijdingstijd
keuken en natte ruimte
ÆÆ Menu Schakelaarconfiguratie
ÆÆ Weergave van tijd en dag
ÆÆ Automatisch gedimde achtergrondverlichting
ÆÆ Real time indicatie van status en
bedrijfsmodus van HRV

Voor gebruik met modellenserie
HRV Q Plus B van Titon
De aura-tTM is een eenvoudige maar aansprekende
regelaar met aanraakscherm voor het programmeren
van, in bedrijf stellen en bezettingsgraadbeheer voor
de serie MVHR-eenheden (mechanische ventilatie met
warmteterugwinning) van Titon.
Met de aura-tTM regelaar met aanraakscherm kunnen de
ventilatiesnelheden op eenvoudige wijze worden bediend.
Voorzien van scherm met achtergrondverlichting.
De aura-tTM beschikt over de volgende functies:
●● Digitale viersnelhedenschakelaar
●● Automatisch ingestelde snelheidsmodus (alleen TP536/
EU)
●● Over 7 dagen per week, met 4 gebeurtenissen per dag,
programmeerbare timer voor Snelheid 1 (alleen TP536/
EU)

ÆÆ Met een toegangscode beveiligde
inbedrijfstellings- en instelschermen
(optioneel)
ÆÆ Menu Configuratie zomerbypass

TP536/EU
ÆÆ Programmeerbare boostblokkering
ÆÆ 8 uur time-out voor handbediening
ÆÆ Signalering van ventilatorstoring
ÆÆ Regeling met de hand van vier snelheden
ÆÆ Over 7 dagen per week programmeerbare
automatische timer voor Snelheid 1

TP536/GBR
ÆÆ Handmatige boostblokkering
ÆÆ 1 uur time-out voor Snelheid 1, 3 en 4

●● Filtervervangingsindicator
●● Regeling instelwaarde interne MVHR-vochtigheidsgraad
●● Boostblokkeringsfuncties gekoppeld aan ingestelde
Snelheid 1 (waarbij nachttijd-boosting via of
schakelaaringangen of vochtigheid vermeden wordt)
De aura-tTM is een regelaar die met pictogrammen werkt en
niet met een specifieke taal.

Beschrijving
De aura-tTM HRV van Titon is voor het in bedrijf stellen
en controleren van een TP***B HRV Q Plus eenheid
van Titon.

Productcode

Tekening en afmetingen

aura-tTM - TP536/EU
aura-tTM - TP536/GBR

Specificatie

87

Afmetingen: 87mm breed x 87mm hoog x 24mm diep,
wordt geleverd inclusief 3 meter aansluitkabel.
Gewicht: 185 g
Afwerking: Hoogglansafwerking
Materialen: ABS
Garantietermijn: 1 jaar
Elektrisch: 12V DC

87
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